اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ وﯾروس ﮐوروﻧﺎ.
ﭘروﺗﮑل اﻧﺟﻣن ﭘزﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧواده آﻟﻣﺎن:
اﺳﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎر در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺟزا و ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب.
ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑﺎﯾد در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻧﺷﯾﻣن و ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر اﯾن ﮐﺎر اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ،از ﺗﮭوﯾﮫ
ﻣﻧﺎﺳب اﯾن اﺗﺎق ھﺎ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻧﺟره ﺑﺎز( اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد.

ھﯾﭻ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﺑﺎﯾد در اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺧواﺑد .اﮔر اﯾن اﻣر اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد  ،ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﺗر ﺑﺎ ﺗﺧﺗﺧواب
ﺑﻌدی ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﺑﻌﮭده اﻓراد ﻣﺣدود و ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻓﻘط ﺑﻌﮭده ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﺷد .ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از ﺷراﯾط ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧوﺑﯽ
ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣزﻣن و ﯾﺎ ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری و ﯾﺎ ﺧطر ﻋﻔوﻧت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﯾﻣﺎر اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﯾﺎدت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻧدارد.

ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻛﻧﻧده را از داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳوﭘرﻣﺎرﮐﺗﮭﺎ ﺑﺎ اﺛر ﺿد وﯾروس )ژل ﯾﺎ اﺳﭘری ﺣﺎوی اﻟﮑل( ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و آن را در
ﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺣل ﺧروﺟﯽ اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر در دﺳﺗرس ﻗرار ﺑدھﯾد.

ﭘس از ھر ﻧوع ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻣﺣﯾط اطراف وی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺗرک اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر :دﺳﺗﮭﺎ را ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد3 ) .
ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از ﻣﺣﻠول ﺿدﻋﻔوﻧﯽ در ﮐف دﺳت ھﺎ رﯾﺧﺗﮫ و دﺳﺗﮭﺎ را ﺣداﻗل  30ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﻟش دھﯾد(

ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ﺑطور دﻗﯾق
ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد) .ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت ﺑﻌد از آﻟودﮔﯽ ﺑﮭردﻟﯾل  ،ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺗﮭﯾﮫ و ﺻرف ﻏذا ،ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﺗواﻟت،
ﺑﻌد از ﺧرﯾد و اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر(.
در ﻣوﻗﻊ ﺧرﯾد و ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر از دﺳﺗﮑش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮕﯾره در را ﺑﺎ آرﻧﺞ ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮑش ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای را
روزاﻧﮫ ﺷﺳﺗﺷو/ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.

ﺑﻌد از ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ  ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن دﺳت ھﺎ را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ ﺣوﻟﮫ ھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد طوری ﮐﮫ دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ را ﭘوﺷﺎﻧده ﺑﺎﺷد .اﮔر ﭘوﺷﯾدن داﺋﻣﯽ
ﻣﺎﺳﮏ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت  ،دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ
ﻋطﺳﮫ را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد )ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را دور ﺑﯾﻧدازﯾد(.

ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎر ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد در اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر درﺻورت ﺗﺣﻣل از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از
دﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از آﻟودﮔﯽ ﺑﺎ ﺗرﺷﺣﺎت ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﻌوﯾض و درآوردن ﻣﺎﺳﮑﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ در ﺻورت ﻣرطوب و ﯾﺎ آﻟوده ﺷدن ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺑﻧد ﻣﺎﺳﮏ اﻧﺟﺎم ﺷود و از ﻟﻣس
ﺧود ﻣﺎﺳﮏ ﺧودداری ﺷود.

ﻣﺎﺳﮑﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ و دﺳﺗﮑش ھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟدد ﻧﺷوﻧد .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺗﮑش ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود  ،دﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد
ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.

ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺣﺻرا از ظروف و ﮐﺎرد و ﭼﻧﮕﺎﻟﮭﺎی ﺧودﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.اﯾن وﺳﺎﯾل ﻣرﺗﺑﺎ ﺷﺳﺗﺷو داده ﺷده و ﻓﻘط ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﺎر
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺟدد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

اﮔر ﺧﺎﻧﮫ دارای دو ﺗواﻟت اﺳت  ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد.

ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺳطوح وﺳﺎﯾل اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯾز ،ﺗﺧﺗﺧواب  ،ﻗﺎب ﺗﺧﺗﺧواب  ،دﺳﺗﮫ درب( ھﻣﯾﻧطور ﺣﻣﺎم و
ﺗواﻟت ﺑﯾﻣﺎر ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز ﺷود.

ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺳطوح  ،اﺑﺗدا از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ﺗﺟﺎری ﻣوﺟود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺳﭘس از ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺿد
وﯾروس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در
داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣوﺟود اﺳت .ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺗﮑش ﺑﭘوﺷﯾد.

ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر  ،ﻣﻼﻓﮫ و ﺣوﻟﮫ را ﺑﺎ ﻣواد ﺷوﯾﻧده ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﺑﺎ ﺣرارت  90 - 60درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺑﺷوﯾﯾد .ﻟﺑﺎس ھﺎی آﻟوده را
در ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد )ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﻟﻣس ﮐﻧﯾد(.

دﺳﺗﮑش و ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺻرف ﺷده و ﺳﺎﯾر ﻣواد زاﯾد ﺑﮭداﺷﺗﯽ در اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر را در ظروف درﺑﺳﺗﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﻋﻧوان زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ دور ﺑرﯾزﯾد.

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣﻌرض آﻟودﮔﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎر )ﻣﺛﻼً ﻣﺳواک  ،ﺣوﻟﮫ و ﻏﯾره(
ﻧﯾﺳﺗﯾد.

از ﻟﻣس ﺻورت ﺧود )ﭼﺷم  ،ﺑﯾﻧﯽ( ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

ﭘروﺗﮑل اﻧﺟﻣن ﭘزﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧواده آﻟﻣﺎنDEGAM .
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